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PLÁN UVOĽŇOVANIA od 01.08.2020 
 

LIKAVA – CSS s účinnosťou od 01.08.2020: 

 povoľuje návštevy v exteriéri v presne vymedzených priestoroch podľa presne 
stanovených pravidiel stanovených a dodržania hygienicko-
epidemiologických opatrení – viď. zverejnený Plán a režim návštev 
v zariadení od 01.08.2020, 

 povoľuje návštevy v interiéri na izbe len u PSS pripútaných na lôžko, ktorých 
nie je možné vysadiť na invalidný vozík, podľa presne stanovených pravidiel 
stanovených v prílohe č. 1 a dodržania hygienicko-epidemiologických 
opatrení - viď. zverejnený Plán a režim návštev v zariadení od 01.08.2020, 

 umožňuje klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných 
záležitostí len s doprovodom zamestnanca, umožňuje krátkodobú 
prechádzku mimo zariadenia len v sprievode sociálneho pracovníka, max. 
počet PSS – 5, 

 umožňuje vykonanie revízií v zariadení, pri ktorých hrozí riziko z omeškania 
a nevykonávajú sa na izbách PSS, 

 umožňuje návrat PSS do zariadenia po pobyte v domácom prostredí, podľa 
stanovených podmienok – viď. zverejnený Postup pri návrate klienta 
z domáceho prostredia a prijímanie klientov do zariadenia od 01.08.2020, 

 umožňuje prijímanie všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb, 
podľa stanovených podmienok - viď. zverejnený Postup pri návrate klienta 
z domáceho prostredia a prijímanie klientov do zariadenia od 01.08.2020, 

 umožňuje bohoslužby v zariadení podľa stanovených podmienok. 

 

Plán ďalšieho uvoľňovania opatrení: 

Od 01.10.2020 sa predpokladá, že budú uvoľnené všetky opatrenia prijaté 
počas prvej vlny pandémie COVID-19 za predpokladu trvania priaznivej 
epidemiologickej situácie v okrese Ružomberok: 

 umožnenie opustenia zariadenia PSS do domácnosti svojej rodiny: na víkend 
alebo sviatky, 

 organizovanie spoločenských aktivít v malom počte PSS a športových aktivít 
bez fyzického kontaktu, 

 obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií, 

 opustenie zariadenia PSS bez sprievodu zamestnanca. 

V prípade zhoršovania epidemiologickej situácie v okrese Ružomberok bude 
pristúpené k prijímaniu dočasných obmedzení platných pred uvoľňovaním v súlade s 
„Usmernením k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19, ktoré vydalo 
MPSVaR SR dňa 03.07.2020. 
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